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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 161e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) w związku
z art. 118 i art. 122 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 160, z późn. zm.) przeprowadzona została przez

inspektora

wojewódzkiego w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr ll/W Z/2018 z 1 marca 2018 r.)
w dniach 6 - 8 marca 2018 r. kontrola problemowa w Zespole transportu sanitarnego (dalej ZTS),
komórce organizacyjnej 008 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą
w Kołbieli przy ul. Szkolnej 3 (dalej SPZOZ w Kołbieli).
Zakres kontroli obejmował spełnianie przez specjalistyczne środki transportu sanitarnego
wymagań określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
W związku z przeprowadzoną kontrolą przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

SPZOZ w Kołbieli realizował zadania transportu sanitarnego pacjentów podstawowej opieki
zdrowotnej

na

podstawie

umowy

Nr 07R-1-00351-01-01-2016/16

(07-00-01305-16-03/06)

o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zawartej
31 grudnia 2015 r. z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim
w Warszawie, z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, aneksowanej 10 stycznia 2018 r.
(aneks Nr 9/2017) i obowiązującej od 1 stycznia 2016 r. na czas nieoznaczony.
W trakcie kontroli dokonano oględzin specjalistycznego środka transportu sanitarnego
wykorzystywanego

w SPZOZ w

Kołbieli

(protokół oględzin

z 8 marca

2018

r.,

znak

WZ-VI.9612.1.29.2018) oraz przeprowadzono wizytację pomieszczeń wykorzystywanych jako miejsce
stacjonowania ZTS (notatka służbowa z 8 marca 2018 r.).
Jak wynika z pisemnego oświadczenia (załącznik Nr 2), złożonego przez Kierownika SPZOZ
w Kołbieli, kontrolowany podmiot leczniczy zapewniał transport sanitarny pacjentów w ramach
podstawowej

opieki zdrowotnej

ambulansem

typu A\.

Zgodnie z okazanym

dowodem

rejestracyjnym (załącznik Nr 3) był to samochód specjalny - sanitarny marki Volkswagen, model
Transporter,

który

został

wyprodukowany w

2007

roku

(numer

identyfikacyjny

WV2ZZZ7HZ8H006429, numer rejestracyjny WOT 22724). Ostatnie badania techniczne pojazdu
przeprowadzono 1 marca 2018 r., a termin wykonania następnego przeglądu wyznaczony został
do 1 marca 2019 r. Stan licznika w czasie przeprowadzania oględzin pojazdu wskazywał przebieg
288 572 km. Ambulans użytkowany był na podstawie umowy użyczenia zawartej 29 kwietnia 2015 r.
na czas nieoznaczony pomiędzy Gminą Kołbiel z siedzibą w Kołbieli przy ul. Szkolnej 1 (określoną
w umowie jako „Użyczający") a SPZOZ w Kołbieli (określonym w umowie jako „Biorący").
Podczas kontroli przeanalizowano paszporty techniczne (załączniki Nr 5 - 9), w których
potwierdzona została sprawność techniczna aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego
przy realizacji transportu, tj. noszy głównych z podwoziem firmy STOLLENWERK, typ/model 2870,
o numerze fabrycznym 02974, urządzenia do przenoszenia pacjenta siedzącego firmy UTILA
o numerze fabrycznym 54602, reduktora butli tlenowej firmy FARUM o numerze fabrycznym 9093,
urządzenia do odsysania firmy PPHU ELMAR, typ/model FI003-C, o numerze fabrycznym 45/2011
oraz defibrylatora firmy MEDTRONIC EMERGENCY RESPONSE, typ/model LIFEPAK 500, o numerze
fabrycznym 33328714. W paszportach technicznych odnotowano również terminy wykonania
kolejnych przeglądów.
Na

podstawie

pisemnej

informacji

przekazanej

przez

Kierownika

SPZOZ

w

Kołbieli

w oświadczeniu z dnia 6 marca 2018 r. (załącznik Nr 2), a także w oparciu o wykaz zatrudnionego

2

personelu (załącznik Nr 10), ustalono, że obsada ZTS składała się z dwóch osób (sanitariusza
i sanitariusza/kierowcy) lub jednej osoby (sanitariusza pełniącego również funkcję kierowcy
ambulansu).

Zadania

transportu

sanitarnego

pacjentów

podstawowej

opieki

zdrowotnej

realizowane były od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1800.

W wyniku przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że specjalistyczny środek transportu
sanitarnego wykorzystywany w ZTS nie został wyposażony w zainstalowany w pojeździe
nadajnik-odbiornik radiowy, co jest niezgodne z wymogiem określonym dla ambulansu typu A\
w poz. 1. tablica 19. - Łączność, Polska Norma PN-EN 1789+A2. Działanie takie stanowi naruszenie
art. 161ba ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.

Przedstawiając powyższe

ustalenia

informuję,

że skontrolowaną działalność oceniono

pozytywnie pomimo stwierdzonego uchybienia.

Jednocześnie

zobowiązuję

Panią do wyposażenia

specjalistycznego

środka transportu

sanitarnego wykorzystywanego w ZTS, zgodnie z wymogiem określonym dla ambulansu typu Ax
w poz. 1. tablica 19. - Łączność, Polska Norma PN-EN 1789+A2, tj. do zainstalowania w pojeździe
nadajnika-odbiornika

radiowego

oraz

do

poinformowania

Wojewody

Mazowieckiego,

z powołaniem znaku pisma WZ-VI.9612.1.29.2018, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego,
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
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